


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Do opata
Wieǳże po tym, opacie, ako grać z biskupy:
Bo bacząc, żeć wygrane ubywało kupy,

Ksiąǳ, Obycza e

Pokryłeś dudki¹ w gębę, czyniąc tę postawę,
Żeś przegrał; lecz z rachunku miał ksiąǳ inszą sprawę.
A płaci kryć²? Więc ci też dosiągł pięścią gęby,
Że z nie dudki wypadły. ǲięku , że nie zęby!

¹Pokryłeś dudki — ukryłeś pieniąǳe. [przypis edytorski]
²płaci kryć — czy opłaca się ukrywać. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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